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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен  

 
 

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Друмево 

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Указ № 293 от 24.08.2016 г. (обн. ДВ, бр.69/02.09.16г.), Президентът 

на Република България определи 06.11.2016 г. за дата на произвеждане на 
частичен избор за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен. 

Законодателят е заложил принципа на непрекъснатост на действията на 
изпълнителната власт, като възможност за обхващане на нуждите на 
населението по места, чрез непрекъснатост на обслужването на гражданите. 

Целта на избирането на временно изпълняващ длъжността „Кмет” е да 
бъдат осъществени функциите на кмета в периода до встъпване на 
новоизбрания такъв и да бъде охранен правния порядък чрез решаване на 
текущите проблеми  в териториалната общност и начините за разрешаването 
им в този период от време. 

В досегашната практика временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство е избирано лице, което е работило в съответното кметство.  

Съгласно  чл.42, ал.6 от ЗМСМА, когато пълномощията на кмет на 
кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно 
изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет.  



В предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2, във 
връзка с чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление  и местната 
администрация предлагам на Общинския съвет – Шумен да вземе следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1.Избира временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство“ в кметство 
Друмево при Община Шумен, за периода до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет, както следва: 
 

1. Кметство Друмево – Сиябе Осман Али   
 

2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността кмет на 
кметство да се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, 
считана от датата на влизане в сила на настоящото решение, до полагане на 
клетва на новоизбрания кмет. 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласували, 
Диян Димитров 
Секретар 
 
Йоана Василева 
Ст. юрисконсулт  
 
Изготвил, 
Катя Иванова 
Директор дирекция ГРИПО 
град Шумен 
12.09.2016г. 


